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 چکیده

 ایهو پراکنش گونه یبترک روی بر هاش   دن جنگ  قطعهقطعهبا هدف بررس   ی تر یر  یبررس    ینا

و  یبا جهت شمال یاستان کرمانشاه انجام شد. سه قطعه جنگل بلوط هایجنگ  های شمالیدامنه ، دریاهیگ

با استفاده  ی،متر 326و  366، 26، 22صفر،  ص انتخاب و در هر قطعه، در فوا فیزیوگرافیمشابه  یطش رابا 

شد.  یاهیاز پوشش گ برداریاقدام به نمونه ،از هم قرار گرفتند یمتر 266از س ه ترانک کت که در فواص  

 هایگونه یینتع برایش   ده و  یریگقوس یقیتطب یزو آنال ایخوش   ه یزآنال هایاز روش بن دیگروه برای

متعلق  یاهیگونه گ 331پژوهش،  ینمعرف استفاده شد. در ا هایگونه ی و تحل یهشاخص هر گروه از تجز

 25/35گونه ) 23( با Asteraceae) یکاسن یرهشد. ت ییدر منطقه مورد بررسی شناسا یرهت 29 جنس و 39 به

 نمونه قطعات گروه ش  ام  گروه دو. داد اختص  ا  دبه خورا  یاهیگ هایتعداد گونه یش  تریندرص  د(، ب

و  شد یک( تفکیمتر 326، 366، 26( و گروه قطعات نمونه زون جنگ  )یمتر 22جنگ  )ص فر و  حاش یه

 یهاگونه ترینمهم .اس  تها ترین عام  در پراکنش گروهمهم فاص  له از حاش  یه قطعهمش  خص ش  د که 

، Aegilops umbellulata Zhuk.، Alyssum menicoides Boiss ش  ام : یکگروه اکولوژ ینش  اخص اول

Anthemis hyalina DC ،Calendula persica C.A.Mey. ،Echinops kermanshahanicus Mozaff. ،

Euphorbia macroclada Boiss. ،Gundelia tournefortii L. ،Onobrychis lunata Boiss. ،ترینمهم و 

 Alyssum marginatum Steud.ex Boiss ،Stipa ش   ام  یکگروه اکولوژ ینش   اخص دوم هایگون ه

barbata Desf ،Taeniatherum crinitum Schreb. ،Ziziphora capitata L ،Crataegus azaralous L ،

Quercus branttii Lindl باشندیم. 

*.یفلور، قطعات جنگلجنگ ، عمق جنگ ، یه های زاگرس، حاشبلوط، جنگ  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 معض  ها،در جهان امروز، تغییر و تبدی  اکوسیکتم

-اکوسیکتم انقراض میان این در. رودمی به شمار مهمی

 کهطوریبزرگ است، به هایچالش از جنگلی های

 تخریب جهان هایجنگ  از هکتارمیلیون  30 ساالنه

تخریب،  روین(. از اMarvi mohajer, 2005) شودمی

 در ساختار و ترکیب تغییر برای فرایند تریناساسی

 ,Attiwillشود )می محکوب جنگلی هایاکوسیکتم

 و ها. مترسفانه بیشترین کاهش سطح جنگ (1994

 در کشورهای در جانوری و گیاهی هایگونه انقراض

 دسته این جزو نیز ما کشور که افتدمی اتفاق توسعه حال

 در است ممکن هاجنگ  شدن قطعهقطعه فرآیند. است

 نجررخ داده و م طبیعییرغ یا یعیطب هایپدیده بروز ا ر

-عهجنگ  قط یکمختلف شود.  گیاهی جوامع اشتقاق به

 ایهیانشده در گراد یجادا ییراتتغ ی به دل شده قطعه

 یبت ا ایگونه یبهوا، ترک یمانند رطوبت و دما یطیمح

 عوام  یبدر ش ییرتغ ینرا در قطعات مختلف ندارد. ا

 محدوده داخ  به سمت یهحاش یمتر ه از چ یطی،مح

(. Pfister and Arno, 1980) کندیم پیدا نمود جنگ 

رطوبت و  ،هوا یمانند نور، دما یرزندهعوام  غ ییراتتغ

 سبب کهعوام  زنده  ینخاک و همچن یمواد مغذ

 بهممکن است که منجر  ،شوندیبذرها م پراکندگی

ت به نکب نگ ج هاییهدر حاش یاگونه یبترک تغییرات

 یگردعبارتبه (.Gray and Spies, 1997) داخ  آن شود

شدت ناهمگنی منابع محیطی هر عرصه، به همراه 

 هر هک شودنیازهای اکولوژیک مختلف گیاهان، سبب می

 محیطی، هایفرصت و هامحدودیت به توجه با گیاه

و  Lauranceکند.  انتخاب استقرار برای را مکان بهترین

و  Scottو  Canham (1988)(، 1998همکاران )

-هرا استفاد هایکتماکوس یبعلت تخر (1998همکاران )

 دنکنیم یاندانکته و ب ینکاربری زم تغییر و نابجا های

از  تییکبا یکتیحفظ تنوع ز یهاروشکه با توس  به

 ترینهییشود. بد یریجلوگ هایییبتخر ینگکترش چن

و  هاکاهش سطح آن ،هایشگاهشدن رو قطعهقطعه یجهنت

 یما سهم ییکه گو یکتا یهاز سرما یحذف بخش مهم

 یتبا توجه به اهم ایم.نشده قائ  یندگانآ یاز آن برا

در خارج از کشور در  یادیز هایموضوع، پژوهش

در  ییکتز یرغو  یکتیز یرهایمتغ گیریخصو  اندازه

 ی(، بررسGehlhausen et al., 2000) یقطعات جنگل

-Ochoa) یدر قطعات جنگل یچوب هایگونه یغنا

Gaona et al., 2004)، قطعات  یاهیبررسی پوشش گ

 هایپاسخ ی( و بررسTurner et al., 2003) یجنگل

نکبت به  مهرگانیو چهار گروه از ب یآوند یاهانگ

( Zschokke et al., 2000شدن مراتع ) قطعهقطعه

زون افروزروند با وجود صورت گرفته است. مترسفانه 

های ویژه جنگ و به یرانهای اشدن جنگ  قطعهقطعه

( و یو کشاورز یدامدار هایفعالیت واسطهزاگرس )به

هنوز  یجنگل هاییکتمموضوع در اکوس ینا یتاهم

 بیو ترک یاهیپوشش گ یطدر خصو  شرا پژوهشی

 نیصورت نگرفته است. بنابرا یآن در قطعات جنگل

شدن  قطعهقطعهبررسی تر یر  یقتحق اینهدف از 

-امنهدر د یاهیگ هایو پراکنش گونه ترکیب بر هاجنگ 

 ینبا ا .استهای استان کرمانشاه جنگ  یشمال های

 یوربا د یاهیگ هایو پراکنش گونه یبکه ترک یهفرض

-یم یریجنگ  دستخوش تغ یهنکبت به حاش یکیو نزد

 دتواننیم ییاجرا هایذکر است که بخش یان. شاشوند

اظت حف نیز و هاجنگ  یریتدر مد یقتحق ینا یجاز نتا

 .شوند مندها بهرهآن ایاز تنوع گونه

 هامواد و روش

 بررسیمنطقه مورد 

های چهارزبر های ش   مالی جنگ این تحقیق در دامن ه

کیلومتری ش  هرس  تان کرمانش  اه( با طول  12در )واقع 

 23درجه و  20دقیق ه ت ا  13درج ه و  20جغرافی ایی 



 کرمانشاه هایهای شمالی جنگلهای گیاهی در دامنهبر ترکیب و پراکنش گونه تأثیر قطعه قطعه شدن جنگل

322 

 

درجه و نه دقیقه  12جغرافیایی  و عرضدقیقه ش   رقی 

میانگین  دقیقه ش   مالی انجام ش   د. 32درجه و  12تا 

 در فصولدرص د آن  56متر اس ت که میلی 253بارش 

ی نمایه خش  کافتد. محاس  به پاییز و زمک  تان اتفاق می

ای را در این منطق  ه نش   ان دوم ارتن، اقلیم م دیتران  ه

 .(Jazireiy and Ebrahimi Rastaghi, 2003دهد )می

متر از س   طح دریا  3966می انگین ارتف اع این منطقه، 

 است.

 پژوهشروش 

حاش  یه و داخ  قطعات جنگلی  فلورمنظور مقایک  ه به

قطعه س  ه کرمانش  اه،  هایهای ش  مالی جنگ دامنه در

های بلوط با ش  رایط ی با جهت ش  مالی از جنگ جنگل

مشابه از نظر شیب و ارتفاع از سطح دریا انتخاب و در 

 266هر قطعه با استفاده از سه ترانککت که در فواص  

ش  یب پیاده شدند،  در جهتمتری از هم قرار گرفته و 

برداری از پوش  ش گیاهی از قطعات ش  د اقدام به نمونه

نقاط  .ص ورت تص ادفی پیاده شد(کت بهرانک )اولین ت

برداش ت پوش ش گیاهی در هر ترانک کت، در فواص  

م تری تعیین ش    د  326و  366، 26، 22ص   ف ر، 

(Gehlhausen et al., 2000).  برای بررس  ی پوش  ش

 26 نمونهقطعهنقط ه دو  در هرای، درختی و درختچ ه

( عمود بر ترانک  کت، در س  مت متر 26×2مترمربعی )

چپ و راست پیاده شد. برای بررسی پوشش علفی نیز، 

 2/6×2/6مترمربعی ) 22/6 نمونهقطعهدر هر نقط ه پنج 

( عمود بر ترانک  کت در سمت چپ و راست پیاده متر

ها پس از انتقال نمونه(. Gehlhausen et al., 2000شد )

عی ع طبیبه هرباریوم مرکز تحقیقات کش   اورزی و مناب

اس   ت ان کرم انش   اه با اس   تفاده از فلورهای ایرانیکا 

(Rechinger, 1963-1988 ،)یه )فلور ترکDavis,1965-

( فلور Townsend, 1966-1985(، فلور عراق )1988

؛ Assadi et al., 1988-2006؛ Assadi, 1988ایران )

Masoumi, 2006 و همچنین با بررس  ی و اس  تفاده از )

های گیاهی ش  ناس  ایی هرباریومی تاکک  ونهای نمونه

های ها، ابتدا دادهبرای تجزی ه و تحلی   دادهش   دن د. 

آوری ش  ده برای پوشش علفی و پوش ش گیاهی جمع

ای در هر نقطه از ترانککت پوش ش درختی و درختچه

بندی قطعات نمونه در هم ادغام ش د. سسس برای گروه

با ) ایخوشه از آنالیز برداش ت شده از فواص  مختلف

 β مقیاس فاص  له س  ورنک  ون و روش اتص  ال خوش  ه
و برای بررسی روند تغییرات ( β= - 0.25پذیر )انعطاف

پوش   ش گی اهی در قطع ات مختلف از آنالیز تطبیقی 

( اس  تفاده ش  د. برای تعیین DCAقوس گیری ش  ده )

از تجزیه و  ش  دهیکتفکهای های ش  اخص گروهگونه

آزمون مونت کارلو ه ای معرف به همراه تحلی   گون ه

( اس   تفاده هادار بودن مق دار معرف گونهیمعن)آزمون 

بدون ) ص   فر از ایدامنه دارای معرف مقادیر ش   د.

معرف  ( است.عالی معرف) 366 عدد تا (معرف ارزش

 گروه یک در فقط گونه یک که است معنی بدین عالی

 حض  ور زیاد فراوانی با آن نمونه قطعات تمام و در

 نمونه قطعات بیش  تر در هایی کههگون طورکلیبه .دارد

 نمونهقطعه چند یک یا در فقط که هاییگونه نیز و

 نخواهند داریمعرف معنی ارزش دارای باشند، حاضر

 (.Eshaghi rad et al., 2009) بود

 نتایج

تاککون گیاهی متعلق  331 ،بر اساس نتایج فلوریکتیک

 که تیره در منطقه ش  ناس  ایی ش  دند 29جنس و  39به 

(، درصد 25/35گونه ) 23با  (Asteraceaeتیره کاسنی )

خود ه ای گی اهی منطقه را به بیش   ترین تع داد گون ه

 ی نیز گون  هچوب ه  ایگون  ه بین ازاختص   ا  داد. 
Quercus branttii پوشش درص د و حض ور باالترین 

رای ای بتجزیه و تحلی  خوشه نتیجۀ .دارددر منطقه  را

های برداش  ت ش  ده از مناطق مورد بررس  ی، در پالت

طورکلی پوش  ش بهداده ش  ده اس  ت.  نش  ان 3ش  ک  
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از فواص  مختلف  ش  دهبرداش  تگیاهی قطعات نمونه 

توان به دو گروه یقطع ات جنگلی مورد بررس   ی را م

گروه اول ش  ام  قطعات نمونه فاص  له  .بندی کردطبقه

توان این گروه را گروه متری اس  ت که می 22ص  فر و 

حاشیه قطعات جنگلی نامید و گروه دوم شام  قطعات 

متری اس  ت که گروه  326و  366، 26نمونه فواص    

نیز  2ش  ک  ش  ود. گذاری میعمق قطعات جنگلی نام

روش تجزیه و تحلی  بندی بهدهنده نتایج رس  تهنش  ان

شده برای قطعات نمونه موجود در  یریگقوستطبیقی 

بندی رس  تهنتایج  1ش  ک  مناطق مورد بررس  ی اس  ت. 

دهد های  بت ش  ده در قطعات نمونه را نش  ان میگونه

ش فاص  له یبا افزاای تغییرات زیاد ترکیب گونه که مبین

 .از حاشیه است

آزمون  کارلو( براینت ایج )آزمون مونت 3ول ج د

در تجزیه و  ش   دهمح اس   بهداری ارزش معرف معنی

دهد. بر اساس این های معرف را نش ان میتحلی  گونه

های تفکیک ش  ده که های ش  اخص گروهجدول گونه

باش  ند به شر  دار میدارای ارزش معرف زیاد و معنی

 زیر است.

های ش  اخص گروه حاش  یه قطعات )فاص  له گونه

 از: دانعبارتمتری(  22صفر و 
Aegilops umbellulat, Alyssum menicoides,  
Anthemis hyalina, Calendula persica, Echinops 
kermanshahanicus, Euphorbia macroclada, Gundelia 
tournefortii,Lens orientalis, Onobrychis lunata, 
Picnomon acarna, Sysymbrium damascenum, 
Tragopogon longrostris, Verbascum pseudo-digitalis, 

Vicia assyriaca, V. narbonensis. 
، 26های ش اخص گروه عمق جنگ  )فاصله گونه

 :متری( 326و  366
Alyssum marginatum, Anagalis rvensis,Galium 
aparine,Geranium tuberosum, Phlomis persica, 

Scandix pectin-veneris, Stipa barbata, Taeniatherum 
crinitum, Ziziphora capitata, Crataegus zaralous, 
Quercus branttii.

 

عدد صدگان: شماره : جهت شمالی، N)ای قطعات نمونه از نظر ترکیب گونهای بندی تجزیه و تحلی  خوشهطبقه  -3شک  

 قطعه، عدد دهگان: شماره ترانککت، عدد یکان: فاصله از حاشیه(
Figure 1. Cluster analysis classification of the sampling plots in terms of species composition. (N: 

North aspect, hundreds number: Patch number, tens number: Transect number, one’s number: distance 

from the edge) 
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عدد صدگان: شماره قطعه، عدد دهگان: : جهت شمالی، Nبررسی )مناطق مورد  قطعات نمونه  DCAرسته بندی   -2شک  

 شماره ترانککت، عدد یکان: فاصله از حاشیه(
Figure 2. DCA ordination of sampling plots of the study area. (N: North aspect, Hundreds number: 

Patch number, Tens number: Transect number, One’s number: Distance from the edge) 

 

گیاهی مناطق مورد بررسی )چهار حرف جنس و سه حرف گونه در شکل آورده  یهاگونه DCAرسته بندی  -3شکل

 شده است(درج 1شده و نام کامل در جدول 
Figure 3. DCA ordination of plant species of the study area (Four letters of genus and three letters of 

the species and full name of species listed in table 1)
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 های تعیین شده های شاخص در گروهنتایج آنالیز مونت کارلو برای تعیین گونه -3جدول 
Table 1. Monte Carlo analysis results to determine indicator species of defined groups  

 گونهنام علمی 

Species scientific 

name 

 با گروه

 فمعر ارزش بیشترین

Group with 

highest indicator 

value 

 معرف ارزش

 (شدهمشاهده)

Indicator value 

(Observed data) 

داده) معرف ارزش

 (تصادفی های
Indicator value 

(Randomized 

data) 

P* 

 گونهنام علمی 

Species 

scientific 

name 

 با گروه

 معرف ارزش بیشترین

Group with highest 

indicator value 

 معرف ارزش

 (شدهمشاهده)

Indicator value 

(Observed data) 

داده) معرف ارزش

 (تصادفی های
Indicator value 

(Randomized 

data) 

P* 

Aegilops 

umbellulata 
1 49.7 30.8 0.0178 

Astragalus 

verus 
2 12.7 23.8 0.9696 

Aethionema 
carneuz 

2 16.5 14.3 0.3637 
Arabis 

caucasica 
1 4 6.2 1 

Achillea 
biebersteinii 

1 6.2 4.5 0.3607 
Aubrieta 
parviflora 

2 3.6 7.5 1 

Acinos graveolens 1 28.8 23.5 0.1874 
Boissiera 

squarrosa 
2 30.1 19.7 0.0556 

Aethionema 

grandiflora 
2 3.4 4.4 1 

Bongardia 

chrysogonum 
2 6.9 6.3 0.5385 

Ajuga chamaecistus 1 6.2 4.4 0.3522 
Bromus 
dantoniae 

2 44 41.3 0.3721 

Allium stamineum 2 6.9 6.5 0.5402 Bromus sericeus 1 12.1 18.8 0.9826 

Alopecurus 

myosuroides 
2 6.1 10.5 0.8776 

Bromus 

tectorum 
1 45.3 50.6 0.7618 

Alyssum longistylum 2 13.8 10.4 0.2549 
Bryonia dioica 

Jacq. 
1 6.2 4.5 0.3607 

Alyssum 
marginatum 

2 47.6 25 0.0098 
Bunium 

paucifolium 
1 37.6 36.1 0.4161 

Alyssum menicoides 1 65.2 42.9 0.0076 
Calendula 
persica 

1 43.5 24.3 0.0108 

Anagalis arvensis 2 41.4 23 0.0094 
Callipeltis 

cucularia 
2 18.8 21.5 0.5485 

Anthriscus 

cerefolium 
1 8.2 8 0.5403 

Campanula 

cecilii 
1 12.5 6.2 0.1148 

Anthemis hyalina 1 55.4 29.3 0.0038 
Carthamus 
oxyacantha 

1 12.5 6.2 0.1246 

Astragalus 

enthemophyllus 
2 6.9 6.2 0.5281 

Centaurea 

depressa 
1 6.2 4.4 0.3495 

Astragalus 

camptoceras 
1 9.8 7.4 0.5411 

Ceratocephalus 

falcata 
1 6.8 10.7 1 

Astragalus 
campylanthus 

1 8.1 9.7 0.7397 
Cerastiun 
inflatum 

1 40.3 31 0.1766 

Chaerophyllum 
macropodon 

2 33.8 25.8 0.181 Lactuc a seriola 2 22.1 20.2 0.3997 

Chardinia 
orientalis 

2 40.1 30.3 0.1496 
Lamium 

amplexicaule 
2 26.1 19.4 0.1754 



 کرمانشاه هایهای شمالی جنگلهای گیاهی در دامنهبر ترکیب و پراکنش گونه تأثیر قطعه قطعه شدن جنگل

323 

 

 .1ادامه جدول 

Continued table 1. 

 گونهنام علمی 

Species scientific 

name 

 با گروه

 فمعر ارزش بیشترین

Group with 

highest indicator 

value 

 معرف ارزش

 (شدهمشاهده)

Indicator value 

(Observed data) 

داده) معرف ارزش

 (تصادفی های
Indicator value 

(Randomized 

data) 

P* 
 گونهنام علمی 

Species scientific name 

 با گروه

 ارزش بیشترین

 معرف

Group with 

highest 

indicator value 

 معرف ارزش

 (شدهمشاهده)

Indicator value 

(Observed data) 

داده) معرف ارزش

 (تصادفی های
Indicator value 

(Randomized 

data) 

P* 

Conringia orientalis 2 3.4 4.4 1 Lathyrus cicera 2 7.2 12 1 

Consolida orientalis 1 12.5 6.2 0.1246 Lathyrus inconspiccus 1 20.9 82.2 0.8296 

Coronilla varia 1 5.5 14.2 1 Lens orientalis 1 59.1 25.3 0.0006 

Cousinia kirrindica 1 6.2 4.4 0.3473 Medicago radiata 1 15.6 18.8 0.5231 

Crepis sancta 2 10.6 23.2 1 Medicago rigidula 1 32.3 25.2 0.1902 

Crocus pallasii 1 15.6 18.6 0.5667 Minuartia hamata 2 20.7 14.1 0.131 

Crupina 
crupinastrum 

1 4 6.2 1 M. meyeri 2 47.5 40.5 0.2531 

Descurinia sophia 1 3.9 9.7 1 Onobrychis lunata 1 31.5 16.9 0.0236 

Echinops 
kermanshahanicus 

1 25 10 0.0138 Onopordon heteracanthium 1 6.2 4.4 0.3495 

Erodium cicutarium 1 32.9 36.9 0.6119 Papaver argemon 1 38.9 27.2 0.0878 

Eremopoapersica 2 34.3 42.9 0.9784 Papaver Sp. 1 19.3 19.8 0.4789 

Euphorbia falcata 1 19.6 12 0.1656 Phalaris minor 1 23.5 14.8 0.1144 

Euphorbia 

inderiensis 
2 17.1 20.1 0.6241 Phlomis  persica 2 48.3 24.8 0.004 

Euphorbia 
macroclada 

1 31.2 12.3 0.0026 Picnomon acarna 1 83.7 36.5 0.0002 

Euphorbia petiolata 1 6.2 4.5 0.3607 Poa bulbosa 1 40.8 49.6 0.9994 

Falcaria vulgaris 1 6.8 10.7 1 Polygonum hyrcanicum 1 18.4 10.5 0.0954 

Filago arvensis 1 35.7 41.1 0.7309 Pterocephalus plumosus 1 3.3 10.6 1 

Galium aparine 2 44.1 23.9 0.013 Rochelia disperma 2 19.9 23.7 0.6961 

Garrhadiolus 

stellatus 
2 22.1 18.6 0.2971 Salvia spinosa 2 20.7 11.9 0.0694 

 



2، شماره 1جنگل، جلد مجله پژوهش و توسعه   

316 

 

 .1ادامه جدول 

Continued table 1. 

 گونهنام علمی 

Species scientific 

name 

 با گروه

 ارزش بیشترین

 معرف

Group with 

highest 

indicator value 

 معرف ارزش

 (شدهمشاهده)

Indicator value 

(Observed data) 

داده) معرف ارزش

 (تصادفی های
Indicator value 

(Randomized 

data) 

P* 
 گونهنام علمی 

Species scientific name 

 با گروه

 فمعر ارزش بیشترین

Group with 

highest indicator 

value 

 معرف ارزش

 (شدهمشاهده)

Indicator value 

(Observed data) 

داده) معرف ارزش

 (تصادفی های
Indicator value 

(Randomized 

data) 

P* 

Heteranthelium 
piliferum 

1 43.2 36.2 0.2252 Stipa barbata 2 27.6 15.5 0.0394 

Geranium tuberosum 2 44.8 28.5 0.0206 Scandix pectin-veneris 2 75.9 33.8 0.0002 

Gundelia tournefortii 1 40.6 19.8 0.0078 Sencio vernalis 1 18.8 28.9 0.8298 

Holosteum 
umbellatum 

1 43.2 41.5 0.3249 Sysymbrium damascenum 1 25 10.4 0.0106 

Hordeum bulbosum 1 48.8 43.2 0.2192 Taeniatherum crinitum 2 44.1 24.4 0.0156 

Hypecum pendulum 1 9.8 7.6 0.5575 Tanacetum polycephalum 1 12.2 8.6 0.2088 

Koelpinia linearis 1 16.1 14.6 0.4203 Torilis arvensis 2 30.8 21.4 0.0692 

Lactuca aculeate 1 9.8 14.7 1 Torilis hetrophyIla 1 36 44.1 0.885 

Tragopogon 
longrostris 

1 61.3 23.1 0.0002 Verbascum pseudo-digitalis 1 25 9.7 0.0142 

Trifolium pilular 2 3.4 4.5 1 vicia assyriaca 1 42.2 19.2 0.0058 

Trifolium repens 1 15.8 20.3 0.7694 Vicia narbonensis 1 42.5 19.7 0.0066 

Trigonella filipes 1 19.6 12 0.1702 Viola modesta 1 4 6.3 1 

Trigonella 
macroglochin 

2 12.6 20.1 0.9918 Vulpia myorus 2 39.4 31.4 0.1544 

Trigonella monantha 1 38.6 24.7 0.0686 Ziziphora capitata 2 44.8 23.9 0.0088 

Trigonella persica 2 16.7 20.9 0.7694 Amigdalus lycioides 2 7.2 12 1 

Tulpia humilis Herbert 2 3.4 4.5 1 Cerasus microcarpa 2 8.8 10.9 0.6465 

Vaccaria pyramidata 2 13.1 13.9 0.4515 Crataegus azaralous 2 72.4 30.5 0.0002 

Valerianella_locusta 1 34 39.8 0.7483 Quercus branttii Lindl. 2 59.1 48.2 0.0074 
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 بحث

بندی پوش  ش گیاهی نتایج حاص    از طبقه اس  اس بر

ای، پوش  ش گیاهی خوش  ه تحلی  وتجزیه  حاص    از

ش  د: مناطق مورد بررس  ی به دو گروه اص  لی تقک  یم 

متر در  22برداش ت شده از نقاط صفر و  قطعات نمونۀ

، 26برداش  ت ش  ده از نقاط  اول و قطعات نمونۀ گروه

دوم جای  در گروهمتری از حاشیه جنگ ،  326 و 366

گرفتند. این بدان معناس ت که قطعات نمونه واقع شده 

 ایقطعات جنگلی از نظر ترکیب گونه ایهحاش   یهدر 

بیش ترین شباهت را به همدیگر داشته و از سوی دیگر 

ها و اعماق جنگ  نیز قطعات نمونه واقع ش  ده در میانه

در یک گروه  فلورس   تیکیهمدیگر ش   باهت  به دلی 

 مجزا قرار بگیرند.

بندی تجزیه و رج حاص   له از نتایج اس   اس بر

ت قطعات نمونه برداش ش دهگیری قوستحلی  تطبیقی 

که فاصله از حاشیه قطعات جنگلی  شد مشخص ،ش ده

 .ها اس  تای گروهترین عام  تغییرات ترکیب گونهمهم

اقلیمی در ریزتغییر عوام      اب ت ش   ده اس   ت ک ه

های جنگ  عام  اساسی تغییرات پوشش گیاهی حاشیه

 Gehlhausen et) حاشیه نکبت به اعماق جنگ  است

al., 2000; Pfister and Arno, 1980) . متعددی عوام 

جنگ     کف گی  اهی ه  ایگ  ون  ه گ  ی  ریج  ای در

 از نشان مح  هر در گیاه رویش رواز این تر یرگذارند.

 ش  رایط با و دیگر هایگونه با گونه آن تعادل رقابتی

 قرار محیطی در گی  اه بن  ابراین ح  اکم دارد. محیطی

 و منابع به ترمناس  ب ض  من دس  ترس  ی که گیردمی

 مختلف اکولوژیک مقاب  عوام  در اکولوژیک، شرایط

و چون شرایط ( Shabani et al., 2011) شود حفاظت

متفاوت  باهماکولوژی ک در ح اش   ی ه و عمق جنگ  

رکیب تاست، بنابراین طبیعی است که در فواص  معین، 

 در عبارتی بهای خاص  ی حض  ور داش  ته باش  ند. گونه

ی ای ناشا ر حاشیه دلی  به یجنگل های قطعاتحاش یه

و کم ش  دن رطوبت خاک و تر یر  بیش  تر از تابش نور

هایی متناس   ب با این ، گونهاقلیمی ریزبیش   تر عوام  

و در داخ   داشتههای جنگ  حضور ش رایط در حاشیه

ود، شای کمتر میا ر حاشیه که جاییتوده جنگلی یعنی 

ه ای دیگر متن اس   ب با میکروکلیمای حاکم بر گون ه

 این نتیجه کنند.جنگ  حض  ور و رویش پیدا می اعماق

 Rodríguez and Mandujano (2009)با نتایج بررسی 

تغییر در عوام   که (2000و همکاران ) Gehlhausen و

عنوان عام  به را جنگ ه ای در ح اش   ی هریزاقلیمی 

 حاش  یه نکبت به تغییرات پوش ش گیاهیاس اس ی در 

معرفی کردن  د و ب  ا نت  ایج پژوهش  اعم  اق جنگ   

Gonzalez ( 2009و همک اران ) برای ک ه بی ان کردند

های جنگلی بک  ته به افزایش فاص  له از تمام اش  کوب

ای کاهش ح اش   ی ه جنگ ، تنوع، غنا و فراوانی گونه

 و همکاران Najafi در این راستا. یابد، همک و استمی

 جاده ای در حاشیهکه ترکیب گونه ندنشان داد (2011)

ین همچن جنگلی نکبت به اعماق جنگ ، متفاوت است.

های اکولوژیک حاشیه و عمق جنگ  گروه نشان داد که

های های ش  اخص نیز متفاوت اس  ت. گونهاز نظر گونه

شاخص گروه حاشیه قطعات دارای حداکثر فراوانی در 

وده و ب متریپنجقطعات نمونه فاص له صفر و بیکت و 

 رت مشاهده شدند.نداعماق جنگ  بهدر 

فراوانی  های باهمچنین گونه و ن ادر ه ایگون ه

محیطی  ویژه ش  رایط معرف در تمام قطعات نمونه زیاد

 ح  الب  ااین(. Eshaghi rad et al., 2009نیک   تن  د )

قطعات مختلف جنگ  و بنابه  درهای ش   اخص گونه

 ,Canham) تف اوت دارن  د ب  اهم ان دازه این قطع ات

1988.) 

ی گیاه هایگونه ازبعض  ی قاوم به تخریب بودن م

موجود در ح اش   ی ه جنگ   و نیز عواملی مث  باد که 

مقدار آن در حاش یه بیش  تر اس  ت، سبب توسعه یافتن 

های گیاهی خا  در هرچ ه بیش   تر بعض   ی از گونه
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 Fraver 1994; Gonzalez et) شودحاش یه جنگ  می

al., 2009; Ochoa-Gaona et al., 2004) .    ع  ام

دیگری که س   بب متفاوت بودن فلور حاش   یه و عمق 

متری از  6-22این است که در فاصله  ،ش ودجنگ  می

حذف  به منجرهای مهاجم حاش  یه جنگ ، رقابت گونه

. (Gehlhausen et al., 2000شود )ها میبعضی از گونه

های مهاجم جزو گونه Picnomon acarna مثالعنوانبه

ه  ای جزو گون  ه Echinops kermanshahanicusو 

اس   ت که در  اذعان ش   ده اند.مقاوم در برابر تخریب

های مقاوم گونه ،متری از حاشیه جنگ  26-06فاص له 

ا های ویژه جنگلی رب ه تخری ب توانایی رقابت با گونه

دلی  اس  ت که فلور داخ  جنگ  با  همین بهنداش  ته و 

(. Brothers, 1993ش   ود )حاش   یه جنگ  متفاوت می

پوشش درختی کمتر  حاشیۀ جنگ  دارایض من اینکه 

 Enright et) استو نتیجتاً افزایش نور در کف جنگ  

al., 2005.) 

کاهش مقدار رطوبت نک   بی، افزایش دمای خاک 

 حاشیه نکبت به عمق جنگ  و هوا، نور و وزش باد در

ش   رایط  در در قطع  ات جنگلی و نتیجت  ًا تف  اوت

، مقدار پراکنشبر اکولوژی ک ح اش   یه و عمق جنگ  

در حاش  یه و اعماق های گیاهی رویش و فرکانس گونه

 ;Gehlhausen et al., 2000) گذار اس  تجنگ  تاً یر 

Gray and Spies, 1997; Scott et al., 1998.) 

 توان اذعان داشتمی آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

های گیاهی در حاش   یه، با داخ  با توجه به اینکه گونه

های جنگلی در جنگ   متف اوت بوده و برخی از گونه

رو هر چه قطعه اند، از اینح اش   یه جنگ  از بین رفته

 هبهایی که در داخ  جنگ  هکتند تر شود گونهکوچک

. این نتایج در ای از بین خواهند رفتا ر حاش   یه دلی 

ی اکولوژیک های متعددی با ش  رایط جغرافیایی وجنگ 

 Lenie`re andمتفاوت در دنیا ا بات ش   ده اس   ت )

Houle, 2009 .)ا، هشدن رویشگاه قطعهقطعه یطورکلبه

 گیاهیای گونهدس ت رفتن تنوع  خطری جدی برای از

رو لزوم اقدامات مدیریتی . از ایندش   ومحک   وب می

ص حیح برای حفاظت اصولی و منطقی و جلوگیری از 

ش   دت به زاگرسهای بلوط ش   دن جنگ  قطعهقطعه
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Abstract 

The aim of this research is to study the influence of forest fragmentation on plant species composition 

and distribution in the northern aspects of Kermanshah oak forests. Three patches of oak forests with 

similar physiographic conditions were selected and vegetation data were sampled at 0, 25, 50, 100 and 

150-meter intervals along three transects which was located in a distance of 200 m apart from each other. 

Cluster Analysis and Deterended Correspondence Analysis were used to categorize and investigate the 

trend of vegetation variation in different patches. Also, Indicator Species Analysis accompanied with 

Monte Carlo test was used to determine the characteristic species in the area. In this study, 113 plant 

species belonging to 97 genera and 27 families were identified., Asteraceae family with 21 species 

(18.58 percent) showed the highest number of plant species Two categories of sample plots, i.e. forest-

edge (zero and 25 m) and inside-forest (50, 100 and 150 m) were separated And it was recognizes that 

the distance from the patch edge was the most important factor on distribution the distribution of these 

groups. Characteristic species of the first group are: Aegilops umbellulat, Alyssum menicoides, Anthemis 

hyalina, Calendula persica, Echinops kermanshahanicus, Euphorbia macroclada, Gundelia 

tournefortii, Lens orientalis, Onobrychis lunata, Picnomon acarna, Sysymbrium damascenum, 

Tragopogon longrostris, Verbascum pseudo-digitalis, Vicia assyriaca, V. narbonensis and for the 

second group: Alyssum marginatum,  Anagalis arvensis, Galium aparine, Geranium tuberosum, Phlomis 

persica, Scandix pectin-veneris, Stipa barbata, Taeniatherum crinitum, Ziziphora capitata, Crataegus 

azaralous, and Quercus branttii. 
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